
 

RISKINFORMATION 
Investeringar i fonder innebär en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det 
insatta kapitalet. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte ansvar för direkt eller indirekt skada 
som grundar sig i användandet i materialet. Detta material är inte investeringsrådgivning och en investerare som överväger att investera i fonden bör läsa 

fondens faktablad, informationsbroschyr och teckningsdokumentation noggrant. Fonden får använda derivat. Dessa dokument finns tillgängliga på 
www.nordiccross.com. 

 
NORDIC CROSS – EN DEL AV CAAM FUND SERVICES 

BOX 163 76   ê   LÄSTMAKARGATAN 22C   ê   103 27 STOCKHOLM    ê   WWW.NORDICCROSS.COM   ê  INFO@NORDICCROSS.COM   

MÅNADSKOMMENTAR – AUGUSTI 2021 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
STARKA RAPPORTER GER EN BRA 
MÅNAD FÖR FONDEN 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) steg med 
2,37 procent under månaden, till en risk på 7,54 
procent. Det ger en avkastning sedan start med 
46,58 procent (dec-17) efter avgifter till en risk på 
8,78 procent (SBX 20,4%). Nettoexponeringen i 
portföljen är ca 19 procent (per den 31 augusti).  
 
Centralbankernas beslut under andra halvåret 
kommer att påverka sentimentet i marknaden 
framöver.FED lämnade som väntat den 
amerikanska styrräntan oförändrad och 
omfattningen av tillgångsköpen förblir oförändrade. 
 
Ett flertal europeiska länder vittnar om fortsatt 
komponentbrist, som har orsakat produktionsstopp 
där bristen på framför allt halvledare fortsätter att 
vara ett centralt problem. Detta gäller främst 
sektorer relaterade till bilproduktion.  
 
IFO-indexet, den tyska industriindikatorn, fortsatte 
att sjunka under augusti och noterade 103, vilket 
kan jämföras med 105 i juli och 106 i juni.   
 
I juli uppgav Christine Lagarde att inflations-
utsikterna inom euroområdet fortsatt är väl under 
ECBs mål. Centralbanken förväntar sig dock att 
inflationenen stiger ytterligare under kommande 
månader, vilket visade sig i augusti.  
 
Positiva bidragsgivare under månaden var bland 
andra NGS,  ett bemanningsföretag inom den 
offentliga sektorn för exempelvis läkare, 
sjuksköterskor, socionomer och pedagoger. 
Bolaget bedriver verksamhet på den nordiska 
marknaden. Som vi nämnde månadsbrevet i juli 
rapporterade NGS en ökad omsättning och mer än 
dubblade resultatet i det andra kvartalet. Bolaget 
har breddat sin verksamhet inom bemanning och 
gjort ett förvärv av Qsearch under våren. Bolaget 
rekryterar främst ekonomer. Vi tror att bolaget 
kommer vara en vinnare efter pandemin, då dess 
kunder ser ett ökat behov av att hyra in resurser. 
 
Transtema – ett innehav som funnits länge i 
fonden och som gått från klarhet till klarhet, 
fortsätter att leverera. Transtema är en leverantör 
av nätverks- och kommunikationslösningar. Bolaget 
erbjuder design, byggnation, drift och underhåll av 
kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster 
till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag 
samt större företag. Bolaget förväntas gynnas av 
utbyggnaden av 5G och service av kraftnät de 
kommande åren.  

 
Månadens starkast lysande stjärna var Awardit, 
lojalitetsprogramsbolaget ökade såväl 
omsättningen som vinsten i det andra kvartalet. 
Omsättningen steg 62 procent och ebita-resultatet 
uppgick till 14,2 miljoner kronor (6,4), med en ebita-
marginal på 12,6 procent (9,2). Andra kvartalet har 
varit ett av bolagets mest händelserika någonsin 
med två förvärv i kombination med mycket god 
organisk tillväxt och lönsamhet, trots fortsatt 
pandemipåverkan. Tredje kvartalet har dessutom 
inletts med en organisk tillväxt på 50 procent, enligt 
uppgifter från bolaget. 
 
Alcadon - refinansiering tillsammans med att flera 
betydande kundavtal tecknats, skapar goda 
möjligheter för resterande del av 2021 och 2022. 
Den underliggande efterfrågan väntas öka 
samtidigt som leveranser påbörjas i de större 
projekt där avtal har tecknats under det andra 
kvartalet. Alcadon har med det danska förvärvet 6X 
startat sin expansion i Europa och bland annat 
tecknat ett tyskt avtal som förväntas vara värt 20 
miljoner euro per år. Detta omfattar leverans av 
fiberoptiskt material för utbyggnad av FTTH-
nätverket i Tyskland. 
 
På den negativa sidan i fonden var det fortsatt tryck 
ner i aktiekursen för RLS, trots positiva nyheter om 
regulatoriskt godkännande för Chlorasolv gällande 
behandling av diabetiska fotsår. Även Frisq bidrog 
negativt till följd av att flera aktieägare har tappat 
tålamodet och vräkt ut aktier i marknaden. Andra 
bolag som bidrog negativt under månaden var 
OrganoClick, OX2 och Tagmaster. 
  
Fonden är fortsatt positionerad mot sektorer som 
läkemedel/medicinteknik, kommunikation/ service, 
samt IT, och fortsätter öka andelen ”gröna” 
investeringar. 
 
NY FÖRVALTARE FÖR SMALL CAP EDGE 
Jag vill ta tillfället i akt och introducera Oscar Östlin 
som från och med september, tillsammans med Ulf 
Strömsten, kommer att överta ansvaret för Small 
Cap Edge. Jag har haft förmånen att jobba med 
Oscar det senaste året, och kan inte tänka mig att 
lämna över till någon bättre lämpad. Oscar brinner 
för småbolag och är en mycket kompetent 
analytiker. Jag önskar Oscar och Nordic Cross all 
framgång då jag nu lämnar för en ny spännande 
utmaning. Stort tack till alla kunder som givit oss 
förtroendet att förvalta en del av era tillgångar. 

 
 

 

FONDINFORMATION 
ISIN, R-klass 
I-klass 

LU1587858033 
LU1587858892 

Startdatum 18 dec. 2017 

Förvaltarbolag FundRock 
Management 
Company 
S.A. 

Legal struktur UCITS IV 
Hemvist Luxembourg 
Handel Daglig 

Tillsynsmyndighet CSSF 
Depåbank SEB 
Fast avgift R: 1,4% 

I: 1,0% 
Prestationsbaserad 
avgift* 

20% 

Risk 4 (av 7) 
Klassificering enligt 
SFDR 

Artikel 8 

Ansvarig för fonden är Mikael 
Hanell. I förvaltningsteamet ingår 
också Ulf Strömsten (aktier) samt 
Emil Nordström (derivat). 
 

*Underlaget för beräkningen av 
prestationsbaserad avgift är den del av 
andelsklassens avkastning som, efter avdrag 
för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock 
lägst noll) för OMX T-Bill index uppräknat 
från tidigare högsta fondandelsvärde (så 
kallat high-watermark) 
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Utveckling Volatilitet

Aug 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start Aug 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start

2.45% 4.50% 0.88% 17.12% 14.89% 10.72% 11.47% 7.44% 8.84% 8.78% 9.02% 10.73% 9.46% 8.74%

-0.02% -0.14% -0.10% -0.16% -0.28% -0.40% -0.47% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10%

-0.39% -0.54% 1.58% -0.00% -1.32% 0.97% 1.15% 2.08% 2.31% 2.25% 2.18% 2.84% 2.67% 2.62%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

CAAM Fund Services AB      ·      Box 163 76      ·      103 27 Stockholm      ·      info@nordiccross.com      ·      www.caamfundservices.se

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass) och de två referenstillgångarna 
beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 31 
augusti 2021 uppgick beloppet till 0.24 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt 
skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.caamfundservices.se. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 18 december 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 31 augusti 2021.
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Utveckling Volatilitet

Aug 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start Aug 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start

2.37% 3.97% 0.45% 16.31% 14.21% 10.09% 10.88% 7.54% 8.94% 8.91% 9.08% 10.78% 9.51% 8.78%

-0.02% -0.14% -0.10% -0.16% -0.28% -0.40% -0.47% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10%

-0.39% -0.54% 1.58% -0.00% -1.32% 0.97% 1.15% 2.08% 2.31% 2.25% 2.18% 2.84% 2.67% 2.62%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

CAAM Fund Services AB      ·      Box 163 76      ·      103 27 Stockholm      ·      info@nordiccross.com      ·      www.caamfundservices.se

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass) och de två 
referenstillgångarna beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 31 
augusti 2021 uppgick beloppet till 0.24 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt 
skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.caamfundservices.se. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 18 december 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 31 augusti 2021.
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